
Fi Ma’ani Shigha az-Zawaid  

(Fungsi Format Penambahan Huruf terhadap Arti Kata) 

 

 

 

 (if-‘al-la) افَْعل َّ .6

Format ini terdapat konfiks, yaitu prefiks dengan huruf  أ (hamzah) dan sufiks ل (lam)  

bertasydid, yang pada umumnya berfungsi mengandung satu arti العيبَّأوَّاللونَّقوة  
(kuatnya warna dan cacat), dan hanya berlaku untuk fi’il lazim (intransitif), seperti : 

 

 ر َّْحَّا

menjadi merah 

َّيبَّْا  ض 

mMenjadi putih 

 ر َّوَّعَّْا

menjadi buta mata sebelah 

َّْعَّا  ش 

menjadi kabur mata 

 

 

 (ta-fa’-‘a-la) تََفع ل .7

Format ini terdapat konfiks, yaitu prefiks dengan huruf  ت (ta’) dan infiks ع (‘ain)  

bertasydid, mengandung lima arti : 

 

Pertama : َّمطاوعة  (terjadinya suatu akibat yang sesuai dengan perbuatan subjek verba 

transitif terhadap objeknya) yang berlaku pada format فع ل dengan العنيَّمضعف  

(mudha’af/bertasydid pada ‘ain fi’il), seperti : 

 

ت َّ  َّهب َّنََّتََّفََّّهنَّب 

Aku membangunkannya, maka ia terbangun 

ت َّ  رـ َّسكََّتََّفََّّهكَّس 



Aku membelahnya, maka ia menjadi terbelah 

 

 

Kedua : الاختاذ (pengambilan), seperti : 

ََّ َََّّدس َّوََّت  َّهثوب

Ia mengambil bajunya sebagai bantal 

(Ia berbantal dengan bajunya) 

 

Ketiga : َّ فَكلَّالت  (berlebihan di luar kenyataan sebenarnya) : 

 

ََّ  َّرـ َّبصَّت

Terpaksa sabar 

 مـل َّحـَت

Terpaksa murah hati 

 

Keempat : التجنلب (penghindaran), seperti : 

 

 َّجر َّـََّحـت

Menghindari dosa 

 دج َّهََـّتَّ

Menghindari tidur malam 

 

Kelima : التدرجي (penahapan), seperti : 

 

 َّاملاءَّتعَّْر َّجـت

Aku minum air seteguk demi seteguk 

 العملَّتظَّْف َّحـت

Aku menghapal ilmu bertahap 

 



 (ta-faa-‘a-la) تََفاعَلََّ .8

Format ini terdapat konfiks, yaitu prefiks dengan huruf  ت (ta’) dan infiks ا (alif)   

sesudah fa’ fi’il, mengandung empat arti : 

 

Pertama : فأكرثَّاثننيَّبنيَّالترشيك  (partisipasi/koordinasi dua pihak atau lebih), lalu 

salah satunya secara lafal merupakan fa’il (subjek) dan secara arti merupakan maf’ul (o 

bjek), berbeda dengan format ََّفاعَل terdahulu karena merupakan muta’addi dua maf’ul.  

Sedangkan untuk format ini merupakan muta’addi satu maf’ul,seperti : 

 

 

 َّثوبًَََّّعًراَّزيدَّذباج

Zaid menarikkan Amer baju 

 

 

 

 ثوبًََّّوعروَّزيدَّذباجـت

Zaid dan Amer saling menarik baju 

 

Sedangkan apabila berupa fi’il muta’addi satu maf’ul menjadi fi’il lazim, seperti : 

 

 ََّّعراَّزيدَّمصاخ

Zaid memusuhi Amer 

 

 

 

 وعروَّزيدَّمصاخـت

Zaid dan Amer saling bermusuhan 

 

Kedua : حقيقتهَّدونَّبلفعلَّالتظاهر  (tindakan tidak sebenarnya/pura-pura), seperti : 

 

ََّ  ََّومََّانََّت

Pura-pura tidur 

 فلاغت



Pura-pura lupa 

 ىماعت

Pura-pura buta 

 

Ketiga : تدرجًياَّالشئَّحصول  (terjadinya sesuatu secara bertahap), seperti : 

 

 النيل ََّّيدازَّت

Sungai itu berangsur-angsur pasang  

 اإلبلَّتردَّْاوَّت

Aku mendatangi satupersatu unta itu 

 

Keempat : فاعَلَََّّمطاوعة  (terjadinya suatu akibat yang sesuai dengan perbuatan subjek 

verba transitif faa-‘a-la terhadap objeknya), seperti : 

 

 عدابتَّفََّّهت َّعدَّْب

Aku menjauhkannya, maka menjadi jauh 

 

 

 

 


